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Huishoudelijk Reglement
Art. 01 Leden zijn diegenen, die als lid in de administratie van de vereniging zijn ingeschreven.
Art. 02 Aanvragen om een lidmaatschap kunnen zonder opgaaf van reden worden afgewezen als
het bestuur daartoe aanleiding ziet.
Art. 03 De vereniging kent jeugdleden tot en met 17 jaar en seniorleden vanaf 18 jaar.
Art. 04 Bijzondere leden zijn leden, die door het bestuur zijn vrijgesteld van de plicht tot betalen
van contributie. Zittende bestuursleden, de instructeur en ereleden zijn ‘bijzondere leden’.
Art. 05 Tot erelid kunnen worden benoemd zij, die zich voor de vereniging of haar doelstellingen
verdienstelijk hebben gemaakt. Deze benoeming gebeurt op een voltallige bestuursvergadering en wordt schriftelijk aan de betrokkene bekendgemaakt.
Art. 06 Het gedrag van de leden dient zowel binnen als buiten de vereniging te voldoen aan
algemeen aanvaarde normen van goed gedrag en de leden dienen zich te onthouden van
activiteiten, die de vereniging in financieel of enig ander opzicht eventueel nadeel zouden
kunnen berokkenen.
Art. 07 Als naar het oordeel van het bestuur en/of de instructeur een lid zich schuldig maakt aan
ernstig onsportief en/of wangedrag (zie ook art. 6), kan het lid worden uitgesloten van
bepaalde verenigingsactiviteiten. Ook kan het lid voor bepaalde of onbepaalde duur
worden geschorst en/of kan het bestuur het lidmaatschap eenzijdig beëindigen. Het lid zal
hierover schriftelijk (per brief of per e-mail) worden geïnformeerd.
Art. 08 De contributie wordt door het bestuur vastgesteld. (Zonodig te herleiden tot een bedrag per
halfjaar.) Bij eventuele wijzigingen zorgt het bestuur ervoor dat de leden daarvan steeds
vóóraf kennis kunnen nemen. Het lid is de contributie bij vooruitbetaling verschuldigd.
Het lid is dan ook in principe verplicht de contributie halfjaarlijks bij vooruitbetaling te
voldoen. Heffing geschiedt bijgevolg ook twee maal ’s jaars. Wanbetaling kan leiden tot
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap en/of ontzegging van de toegang tot en/of
deelname aan een of meerdere lessen, trainingen en/of wedstrijden.
Art. 09 Als een lid het lidmaatschap gedurende de halfjaarlijkse contributieperiode opzegt, zal het
lid geen enkele aanspraak kunnen doen gelden op (gedeeltelijke) kwijtschelding van reeds
verschuldigde contributie respectievelijk op (gedeeltelijke) restitutie van vooruitbetaalde
contributie. Het bestuur kàn (om hààr moverende redenen) bij wijze van uitzondering
en/of bij wijze van coulance besluiten in voorkomend geval van deze regel af te wijken.
Art. 10 Beëindiging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend geschieden door schriftelijke
kennisgeving (per brief of per e-mail) aan de secretaris.
Art. 11 Deelname aan de lessen en eventuele overige activiteiten geschiedt in principe geheel voor
eigen risico. Noch de vereniging resp. de instructeur, noch de Gemeente in haar
hoedanigheid als eigenaar van de sporthal, kan aansprakelijk worden gesteld voor enig
letsel of voor schade door vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van kleding, schoeisel
of andere zaken. Het lid dient zelf de eigen grenzen (en die van anderen) te respecteren en
de nodige voorzichtigheid te betrachten en dient tevens alert te zijn op zijn of haar
waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) geld en sleutels.
Art. 12 Ieder lid dient, op aanwijzing van het bestuur, ook lid te zijn resp. te worden van de Judo
Bond Nederland. Dit onder andere teneinde deel te kunnen nemen aan examens,
wedstrijden of andere activiteiten die onder auspiciën van de bond worden georganiseerd.
Art. 13 Het lid dient zich te houden aan de algemene kledingsvoorschriften van de Judo Bond
Nederland en de eventueel terzake aanvullende vereisten van de vereniging. Hieronder
zijn bijv. begrepen de verplichting voor de judoka zich bij prijsuitreikingen te presenteren
in judogi (=judopak) of in trainingspak, alsook de verplichting het clubembleem op de
linkermouw van de judogi te dragen.
Art. 14 In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

